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Raad van bestuur van 27 maart 2019  
 

Lijst overeenkomstig artikel 237 van het decreet lokaal bestuur 
 
 

1. Gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 25 maart 2019, houdende benoeming van Jef Van 
Pee als lid van de raad van bestuur van sogent, ter vervanging van Veli Yüksel – akteneming 
(2019/03-14) 

2. Vervanging van een lid van het Human Resource-comité – goedkeuring (2019/03-15) 

3. Project Moriaanstraat (MORALG) – Ontwerpakte m.b.t. de overdracht van lot 2, gelegen te 9000 
Gent, Weldadigheidstraat aan Stad Gent – goedkeuring (2019/03-01) 

4. Project Design Museum Gent (DESIGN) – model van de “OVEREENKOMST in het kader van de 
Open Oproep 36 | 2018 voor het project OO3601 Design Museum Gent: “de volledige 
studieopdracht voor architectuur, restauratie, stabiliteit, technische uitrusting en epb-verslaggeving, 
exclusief inrichting, voor de uitbreiding van het Design Museum Gent met een nieuwe vleugel aan 
de Drabstraat 10 en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel De Coninck te Gent en een 
voorwaardelijk gedeelte voor de inrichting van de nieuwe vleugel en een voorwaardelijk gedeelte 
voor de herinrichting van de inkomzone van de hoofdingang in Hotel De Coninck.” – goedkeuring 
(2019/03-02) 

5. Project “Projectcluster DBFM – Gent/Ninove” (DBFMCL) – Bestek 2019/13 “Aanstellen van een 
technisch adviseur voor ‘DBFMCL – Projectcluster Gent-Ninove” – plaatsingsprocedure en bestek 
– goedkeuring (2019/03-03) 

6. Project Wondelgemse Meersen (WONALG) – aankoop lot 5 bedrijventerrein Wiedauwkaai van 
Homano bvba – goedkeuring (2019/03-04) 

7. MIO Zwijnaarde NV – voordracht van kandidaat-bestuurders – goedkeuring (2019/03-05) 

8. Citadel Finance NV – voordracht van kandidaat-bestuurders – goedkeuring (2019/03-06) 

9. Project Eiland Zwijnaarde – voordracht van kandidaat-bestuurders en waarnemers voor de raad 
van bestuur van Eiland Zwijnaarde NV – goedkeuring (2019/03-07) 

10. Project The Loop – voordracht van kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van 
Grondbank The Loop NV – goedkeuring (2019/03-08) 

11. Project The Loop – voordracht van kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van 
Vossenbos NV – goedkeuring (2019/03-09) 

12. Huuringent VZW – aanduiding van vertegenwoordigers sogent in de algemene vergadering en de 
raad van bestuur – goedkeuring (2019/03-10) 

13. Artevelde-Stadion CVBA – voordracht van kandidaat-bestuurders – goedkeuring (2019/03-11) 

14. Buffalo NV – voordracht van kandidaat-bestuurders – goedkeuring (2019/03-12) 

15. Stichting CLT Gent – voordracht van kandidaat-bestuurder – goedkeuring (2019/03-13) 

16. Project Oude Dokken (DOKALG) –- perceel Koopvaardijlaan 14A, 9000 Gent – opstarten 
gerechtelijke procedure tot uitzetting van ongewenste caravanbewoning – akteneming 
(2019/03-16) 

17. Vacant verklaren van een functie consulent Huuringent (B1) voor onbepaalde duur – goedkeuring / 
Selectieprocedure – goedkeuring (2019/03-17)  


